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  چکيده
  

 يني در توسعه کارآفري و اطالعاتي ارتباطي هاي فناوري نقش مولفه هايي شناساياين تحقيق در پ
 انجام ي ـ ارتباطي با استفاده از مدل علّي بود كه به روش همبستگيج کشاورزي سازمان ترو دريسازمان
 يياياز هر منطقه جغراف.  بوديج کشاورزي نفر از کارشناسان ترو٢٧٦٨ آماري تحقيق شامل  جامعه. شد

عه ک استان به تصادف انتخاب و جامي، ي وزارت جهاد کشاورزي کشوريم بنديکشور و بر اساس تقس
 ٢٥٠كه از بين آنها به صورت تصادفي و با رعايت انتساب متناسب .  نفر برآورد شد١١٤٥ منتخب يآمار
. ق پرسشنامه اي با چهار بخش بوديابزار تحق. انتخاب شدند) بر حسب محاسبه فرمول كوكران(نفر 

 دانشگاه يزمان سايني و کارآفريج کشاورزيد رشته ترويروايي پرسشنامه بر اساس نظر جمعي از اسات
ج ي پرسشنامه توسط کارشناسان ترو٢٥ پرسشنامه تعداد ييايسپس جهت تعيين پا. ديتهران تاييد گرد

 مذکور محاسبه شد و در ي بخش هاي کرونباخ برايب آلفايل و ضريخارج از نمونه مورد مطالعه تکم
 ي براييت بااليق از قابليله تحقي نشان داد که وسα=٩٥/٠ و α=٩٢/٠، α=٨٨/٠، α=٩٦/٠ر يت مقادينها

 ارتباطات ين مولفه هاي از آن است که بيق حاکي تحقيافته هاي.  اطالعات برخوردار استيجمع آور
ر نشان داد يل مسيج تحلينتا.  برقرار استي داري رابطه مثبت و معنICT يريزان به کار گي و ميسازمان

 ICT مناسب منتقل شده به کارکنان توسط يتور محيکه از بين هشت مولفه ارتباطي و اطالعاتي، سه متغ
ت يريت مديت سازمان وحماي داده مرتبط با حوزه فعاليگاه هاي خلق پاي براييسازمان، وجود راهبردها
شرفته در سازمان، به ترتيب بيشترين اثرات علي را بر توسعه كارآفريني ي پي هايسازمان از حضور فناور

  . ندسازماني در سازمان ترويج داشته ا
  

 و توسعه ICT، ي و اطالعاتي ارتباطي هاي،فناوري سازمانيني توسعه کارآفر:واژه هاي كليدي
  .يج کشاورزي و سازمان تروICT، ي سازمانينيکارآفر

  
  مقدمه

 شاهد تحوالتي در زمينه سبک ١٩٩٠جهان از اواسط دهه 
هاي مديريتي و تبديل اين سبک ها  به سوي مديريت 

 است و سازمان ها در راستاي بهبود کارآفرينانه بوده
فعاليت هاي استراتژيک و توليدي خود به دنبال استقرار و 

از سوي ديگر . توسعه نظام هاي کارآفرينانه بوده اند

فناوري هاي ارتباطات و اطالعات و رابطه تنگاتنگ آن با 
دانش سازمان به عنوان يک عامل استراتژيک در اين بين 

در سال هاي اخير ). Irani, 2002( مطرح شده است
مباحث مربوط به توسعه سازماني در ادبيات جهاني جايگاه 

از مزاياي اين پديده عملکرد موثر . ويژه اي يافته است
يکي از اصلي ترين نقاط قوت . سازمان هاي ترويجي است
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فعاليت هاي توسعه سازماني ايجاد شرايطي است که در آن 
 ,Utila et. Al( د تغيير کنندافراد خود در مي يابند که باي

در اين راستا به داليلي چون محدوديت منابع، ). 2004
مشکالت اجتماعي، روند کوچک سازي دولت ها، 
نارکارآمدي روش هاي سنتي مديريت دولتي، تغييرات 
سريع محيطي و حفظ نيروي انساني کارآمد کارآفريني 
ان سازماني به عنوان يک پديده بدون جايگزين در سازم

 ;Child and Grath, 2001(هاي امروزي مطرح شده است

Kargari and Khademi, 2005  .( سازمانهاي دولتي
هنگامي مي توانند به ترويج اثر بخش کار آفريني در 

به . جامعه کمک نمايند که ابتدا خود آنها کار آفرين باشند
همين دليل امروزه نه تنها کارآفريني به عنوان يک راهکار 

 درگير شدن با چالش هاي کسب و کار است، بلکه براي
يکي از مهمترين پارادايم هاي نوين اداره امور بخش دولتي 
محسوب مي گردد؛ بر پايه اين پارادايم است که نظريه 

  ).Miler,2007(دولت کار آفرين مطرح گرديده است
   در کنار اين موضوع در ترويج، سازماني قوي و کارا 

 از انعطاف پذيري الزم براي واکنش قلمداد مي شود که
نشان دادن در قبال تغيير و تحوالت پيرامون خود 

سازمان هاي ترويج بايد خود را با تغيير و . برخوردار باشد
- ان از قبيل تغيير در عرصه فناوريتحوالت خارج از سازم

هاي کشاورزي، روش هاي ارتباطي، نياز هاي کشاورزان، 
 واردات محصوالت کشاورزي و شرايط روستايي، صادرات و

). Shirvastava and Shaw, 2004(اقتصاد بازار وفق دهند
. الزمه رسيدن به اين موضوع داشتن اطالعات مناسب است

زيرا که يک سازمان همواره به منظور تصميم گيري سريع 
و دقيق نياز به اطالعات مناسب دارد و اين امر ميسر 

ن با دريافت اطالعات و نيست مگر اينکه مديران و کارکنا
پردازش آنها به شناخت الزم از نظام دست يافته و بر 
اساس آن گزينه هاي ممکن را شناسايي و بهترين آنها را 

  ).  Jordi vilaseca et al, 2007(انتخاب نمايند
    در عصر حاضر تغيير و تحوالت محيطي از مهم ترين 

د، بهره چالش هاي فرا روي سازمان ها به شمار مي رو
گيري مناسب از استعداد ها و توانايي هاي افراد در تدوين 
چارچوب ها و الگوهاي فکري جديد، شناسايي نياز هاي 
واقعي مخاطبين و بهبود مستمر خدمات و فرآورده هاي 

سازمانها براي . توليدي، اهميت فزاينده اي پيدا کرده است
بدانند چه کار موثر بودن، نياز به افراد آينده نگر دارند که 

هايي بايد انجام شود تا بتوانند به راحتي با کساني که 

گوش به زنگ تحوالت هستند ارتباط برقرار کرده، خود و 
 سازمانشان را براي رويارويي با چالش هاي فردا آماده کنند

)Hadizade, 2005 .(هاي از سوي ديگر در کنار رويکرد
ا ابزاري براي سنتي مديريت که حضور فنآوري ها را صرف

کارايي و بهره وري بيشتر کارکنان مي دانند، رويکرد روابط 
ها به عنوان ابزاري در جهت آزاد سازي انساني به فناوري

کارکنان از کار خسته کننده و ايجاد محيط شغلي با انگيزه 
به اعتقاد صاحب نظران اين رويکرد فناوري . توجه دارند

ايش پردازش اطالعات و هاي اطالعاتي و ارتباطي با افز
بهسازي فرآيند تصميم گيري باعث افزايش اثر بخشي 

  ).Marsili, 2002( کارکنان مي شوند
Bayode )فناوري اطالعات و ارتباطات را در قالب )١٩٩٦ ،

فرآيند هاي اکتساب، پردازش، ذخيره سازي و توزيع 
اطالعات به وسيله ابزار هاي رايانه اي و ساير تجهيزات 

امروزه اهميت نياز .  از راه دور تعريف کرده استارتباط
سازمان ها به توسعه فناوري هاي ارتباطاتي و اطالعاتي 
کارآمد و پاسخگو به همراه داشتن زير ساخت هاي الزم 
براي آن در جهت پشتيباني از برنامه ريزي و نظارت در 
سازمان، به طور فزاينده اي مورد تاکيد واقع شده 

به اعتقاد ). Hillebrand and Biemans, 2004(است
بسياري از صاحب نظران خدمات فناوري اطالعات و 
ارتباطات به واسطه خلق منابع اطالعاتي حياتي براي 
سازمان از ارزشمندي خاصي براي سازمان هاي امروزي در 
زمينه مديريت فرآيند هاي مرتبط با نوآوري برخوردار 

  ).Kemelgor, 2002(هستند
خ به اين پرسش که چرا اطالعات مورد نياز      در پاس

انسان است همين نکته کافي است که اطالعات ضمن 
ارزشمندي ذاتي و هميشگي، به لحاظ ايجاد آگاهي و 
دانش، موجب بروز رفتار هاي سنجيده و اتخاذ تصميمات 

ارتباطات نيز به لحاظ تبادل . منطقي و صحيح مي گردد
اري برخوردار است، که اطالعات و آگاهي، از اهميت بسي

از . موجب بهبود عملکرد و افزايش قابليت ها خواهد بود
اين رو اطالعات و ارتباطات که از طريق کانال هاي پر 
سرعت اينترنت در اختيار همگان قرار دارد مي تواند به 
عنوان دو وسيله اساسي و نيرومند در اختيار و حامي 

 Hassanmoradi,2006.( Sorenson and(باشد کارآفرينان

Lundh) اعتقاد دارند که فناوري هاي ارتباطي و )٢٠٠١ ،
اطالعاتي تسهيل کننده و مشوق فرآيند هاي انتقال و 
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مان بوده و نقشي اساسي در انتشار اطالعات در ساز
  .هاي تصميم گيري دارندفرآيند

    اخذ تصميمات صحيح و مناسب بر اساس داشتن 
دقيق است، و الزمه اين امر به اطالعات به موقع، سازگار و 

کارگيري نظام ارتباطات مناسب براي فعاليت مناسب در 
در ارتباطات حقايق، افکار، قضاوت ها و . زمان مناسب است

با توجه به ). Roberts, 2000(اختيارات مبادله مي شوند
مطالب فوق براي فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي دو 

- وسعه کارآفريني سازماني ميتنقش اساسي را در رابطه با 
  :توان متصور شد

تسريع فعاليت هاي سازماني و آزاد سازي کارکنان سازمان 
  .از انجام وظايف تکراري

بهبود جريان اطالعات در داخل سازمان و آماده سازي 
سازمان براي رقابت با ساير سازمان ها و پاسخگويي به نياز 

 . هاي ارباب رجوعان
   Jordi Vilaseca and Torrent) در تحقيقي )٢٠٠٧ ،

استفاده از فناوري ارتباطات و اطالعات، به "تحت عنوان 
که در کشور اسپانيا " عنوان مولفه اي براي موفقيت نوآوري

 نفر از کارکنان انجام شد، نشان دادند که ٢٠٣٨و روي 
رابطه مثبتي بين استفاده از فناوري ارتباطات و اطالعات و 

. ي مرتبط با نوآوري در سازمان برقرار استبهبود فرآيند ها
همچنين تحقيق ايشان نشان داد که سازمان هايي که از 
فناوري ارتباطات و اطالعات مناسب استفاده مي کنند، از 
ارتباطات داخلي و خارجي مناسبي بهره مند بوده و 
فعاليت هاي گروهي و فرآيند هاي نوآوري در آنها به شکل 

  . جريان استکارآفرينانه اي در
Williams and Williams) در تحقيق خود به اين )٢٠٠٧ ،

نتيجه رسيدند که وجود فناوري اطالعات و ارتباطات 
کارآمد در سازمان باعث درک بهتر کارکنان از موقعيت 
هاي محيط پيرامون سازمان مي شود و تغييرات برنامه 

 Wang and. ريزي شده در سازمان را تسهيل مي کنند

Zang) نفر از پرسنل ١٦٢، در تحقيقي بر روي )٢٠٠٥ 
دولتي يک سازمان در چين، به اين نتيجه رسيدند که 
براي اعمال مديريت منابع انساني استراتژيک در يک 
سازمان، مولفه هاي فرهنگ سازماني، عملکرد هاي 
نوآورانه، انجام کامل وظايف توسط کارکنان و رضايت 

  .دکارکنان جز عوامل ضروري هستن
   Heinone and Korvela) در تحقيقي تحت ،)٢٠٠٤ 

که در » چگونگي اندازه گيري کارآفريني سازماني«عنوان 

هشت سازمان در کشور فنالند انجام شده است، نقش 
حمايت ها و تشويق هاي مديريت، انگيزش افراد و وجود 
شفافيت در راهبرد ها را در راستاي گسترش اطالعات 

 .ارآفريني سازماني تائيد کرده اندمرتبط با توسعه ک
Shrivastava and Shaw) در تحقيقي در کشور )٢٠٠٤ ،

هاي تيجه رسيدند که بين توسعه فناوريچين به اين ن
اطالعاتي و ارتباطي، مديريت بهينه منابع انساني و 

 Elizabeth .کارآفريني رابطه مثبتي برقرار است

Hill)را بر ساختار، نيز اثرات مثبت ارتباطات ، )٢٠٠٣
ويژگي هاي مديريت سازمان و فرهنگ کارآفرينانه تائيد 

 تحقيقات بسياري نيز فقدان ارتباطات مناسب .نموده است
سازماني را جزء موانع کارآفريني سازماني معرفي نموده 

 ,Choonwoo et al, 2004; Hansen and Werner(اند

1993; Towmey and Harris, 2000 .(Sherer et al. 
 از فناوري اطالعات به عنوان يکي از عوامل تغيير ،)٢٠٠٣(

سازماني به سوي کارآفريني نامبرده و حمايت مديريت 
سازمان از فناوري هاي اطالعاتي، توانمندي کارکنان و 
عرضه اطالعات به هنگام را در اين رابطه مورد توجه قرار 

   .داده اند
    Hillebrand and Biemans) ين نتيجه به ا، )٢٠٠٤

رسيدند که اطالعات مناسب و به هنگام يک مولفه کليدي 
 Tsuiو ، )٢٠٠٣ (Wang. در عملکرد نوآورانه سازمان است

and Lau)در تحقيقي در سازمان هاي دولتي )٢٠٠٢ ،
چين به اين نتيجه رسيدند که، بين توسعه فناوري هاي 
اطالعاتي و ارتباطي در سازمان با بهسازي سازمان و 

ق کارکنان سازمان در رابطه با کارآفريني، رابطه تشوي
 Tatikonada and Stock تحقيقات .مثبتي برقرار است

 نشان داد که سازمان هايي که از فناوري ،)٢٠٠٣(
ارتباطات و اطالعات بهره مند بوده اند در امور بازار يابي و 
بهبود فعاليت هاي کارآفريني خود در سطح موفقيت 

  .شته اندباالتري قرار دا
  Marsili )در تحقيق خود بين فناوري هاي )٢٠٠٢ ،

اطالعاتي و محتواي آن با بهبود رفتاري هاي کارآفرينانه 
در سازمان به دليل توانايي در ارتقاي دانش سازمان و 
مديريت به هنگام منابع انساني رابطه مثبتي گزارش کرده 

 سازمان به اعتقاد وي کارآفريني مبتني بر فناوري در. است
باعث افزايش مزاياي رقابتي سازمان در محيط پر تالطم 

، خاطر نشان مي سازد )٢٠٠٠(Gronroos  .خود مي شود
که فناوري اطالعات و ارتباطات باعث بهبود تعامالت 
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هاي مديريت و بهبود تعامالت  سازمان، کاهش هزينه
، در تحقيقي )٢٠٠٠( Roberts . اجتماعي سازمان مي شود

د که استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در نشان دا
سازمان از طريق انتقال دانش به شکل سريع و راحت و 
تقويت حس اعتماد و تعهدي که در بين اعضاء در روابط 
رو در رو ايجاد شده، سبب انسجام اعضاي سازمان مي 

 نيزدر تحقيق خود نقش ،)١٩٩٨( Maremwin. شود
اسطه ارائه اطالعات به هنگام در تجهيزات رايانه اي را به و

راستاي ايجاد ارزش براي مخاطبين و مشتريان سازمان را 
بر مبناي مرور ادبيات حاصله . پر رنگ قلمداد کرده است

مولفه هاي اساسي شکل دهنده چارچوب نظري تحقيق در 
  . آمده اند١ شکل

  

  
   چارچوب نظري تحقيق ‐١ شکل

  
سازمان توسط انسانها به  از آنجا که نظام هاي عملياتي 

اجرا در مي آيند و مهم ترين سرمايه سازمان محسوب مي 
شوند و از طرف ديگر به دليل افزايش روز افزون اهميت 
اطالعات براي تصميم گيري در يک سازمان و تغيير 
سازمان به سمت کارآفريني، پژوهش حاضر با هدف بررسي 

سعه نقش فنآوري هاي اطالعات و ارتباطات در تو
کارآفريني سازماني در سازمان ترويج کشاورزي ايران انجام 

هدف کلي پژوهش حاضر شناسايي نقش فناوري هاي . شد
ارتباطي و اطالعاتي در رابطه با توسعه کارآفريني سازماني 
بود و در اين رابطه اهداف اختصاصي زير مورد توجه قرار 

  :گرفتند
سازمان ترويج بررسي وضعيت ارتباطات درون سازماني در 

 .کشاورزي
 با مولفه هاي ICTبررسي رابطه ميزان به کارگيري 

 .ارتباطات درون سازماني در سازمان ترويج کشاورزي

 با مولفه ICTبررسي رابطه مهارت کارکنان در به کارگيري 
  .هاي ارتباطات درون سازماني در سازمان ترويج کشاورزي

فه هاي ارتباطي شناسايي اثرات مستقيم و غير مستقيم مول
  .و اطالعاتي موثر بر توسعه کارآفريني سازماني

  
  مواد و روش ها

   اين تحقيق از نوع تحقيقات کاربردي و پيشين پژوهي 
  جامعه. است که به روش علّي ـ ارتباطي انجام شده است

 نفر کارشناسان ترويج ٢٧٦٨آماري تحقيق شامل 
گانه بر حسب تقسيم بندي شش . کشاورزي کشور است

وزارت جهاد کشاورزي، از هر منطقه جغرافياي کشور يک 
 ١١٤٥استان به تصادف انتخاب و جامعه آماري منتخب 

نفر برآورد شد كه از بين آنها به صورت تصادفي و با رعايت 
) بر حسب فرمول كوكران( نفر ٢٥٠انتساب متناسب 

ابزار تحقيق پرسشنامه اي با چهار بخش بود . انتخاب شدند
 ١ بخش اول ابزار سنجش توسعه کارآفريني سازمانيكه،

 گويه بود که با توجه به فرهنگ سازماني ٤٨مشتمل بر 
حاکم بر سازمان هاي ايران، تغييراتي با نظر کميته 

 ٤٠راهنماي تحقيق در اين ابزار به وجود آمد و در نهايت 
پرسش آن مورد استفاده واقع شد، اين بخش به منظور 

) توسعه كارآفريني سازماني(سته تحقيقسنجش متغير واب
  ساير بخش ها مربوط به سنجش .  استفاده گرديد

 ICTمتغير هاي مستقل تحقيق بودند که شامل توسعه 
، مهارت کارکنان در به کارگيري فناوري ) گويه٨(سازمان

و ميزان به کارگيري )  گويه١١(هاي ارتباطي و اطالعاتي
)  گويه١٢(در سازمانفناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي 

روايي پرسشنامه بر اساس نظر جمعي از اساتيد . بوده است
رشته ترويج کشاورزي و کارآفريني سازماني دانشگاه تهران 

 پرسشنامه از ٢٥جهت تعيين پايايي تعداد . تاييد گرديد
کارشناسان ترويج كشاورزي خارج از نمونه مورد مطالعه 

راي بخش هاي تكميل شد و ضريب آلفاي کرونباخ ب
، α=٨٨/٠، α=٩٦/٠مذکور  محاسبه شد و در نتيجه 

٩٢/٠=α ٩٥/٠ و=α نشان داد که وسيله تحقيق از قابليت 
 از آنجا كه .بااليي براي جمع آوري اطالعات برخوردار است

تحليل مسير شکلي از رگرسيون کاربردي و يکي از 
روشهاي آماري است كه تحت عنوان مدل معادله هاي 

 شناخته شده و امکان آزمون روابط علّي بين دو ساختاري
                                                                          
1.Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument 
(CEAI) 
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به صورت (يا چند متغير در پژوهش هاي علّي ـ ارتباطي
مستقل، وابسته، گسسته يا پيوسته، پنهان يا آشكارا و يا 

روند را فراهم  كه در يک معادله خطي به كار مي) هر دو
در اين تحقيق از تحليل مسير اکتشافي براي علّي . آورد مي

براي پردازش داده ها از نرم افزار . استفاده شدجويي 
SPSSwin 15استفاده گرديد .  

  
   اولويت بندي مولفه هاي ارتباطات درون سازماني‐ ١جدول

مؤلفه هاي ارتباطات درون
  سازماني

اي
به 
 رت
ين
انگ
مي

  

يار
 مع
اف
حر
ان

ات  
يير
 تغ
ب
ضري

  

ت
لوي
او

  
تاکيد بر محتواي ارتباطات در

 مقابل رعايت قواعد رسمي 
١ ٣/٠ ٨٧/٠ ٨٥/٢  

وجود ارتباطات رو در رو در
  کنار ارتباطات کتبي و رسمي

٢ ٣٦/٠ ٠٨/١ ٩٦/٢  

سرعت جريان اطالعات در
  سازمان

٣ ٣٨/٠ ٩٦/٠ ٥٢/٢  

برقراري جريان دو طرفه
اطالعات و ارتباطات در سلسله

  مراتب سازماني
٤٠٧/٠٤ ٠٤/١ ٥٧/٢  

وجود تعامالت غير رسمي در
  ٤٠٨/٠٥ ١/١ ٧١/٢  ارتباطات رسمي کنار الگو هاي

  ٦ ٤٢/٠ ٩٧/٠ ٢٨/٢بازخورد سريع براي ايده هاي نو 
  

  نتايج و بحث
براي بررسي وضعيت ارتباطات درون سازماني از شش 

اين شش گويه در قالب طيف ليکرت . گويه استفاده گرديد
از پاسخگويان نظر خواهي شد كه در نهايت با استفاده از 

نتايج . ها اولويت بندي شدند اين مولفهضريب تغييرات 
حاصل از اين اولويت بندي نشان داد که در سازمان ترويج 

تاكيد بر محتواي ارتباطات نسبت به رعايت "فعلي گويه 
وجود بازخورد سريع "در اولويت اول و گويه " قواعد رسمي

، در اولويت آخر قرار "براي ايده هاي جديد در سازمان
  ).١جدول (گرفته است

رابطه متغير ميزان استفاده از فناوري هاي اطالعاتي و 
ارتباطي با هر يک از مولفه هاي سنجش ارتباطات درون 
سازماني که در توسعه کارآفريني سازماني نقش دارند با 

با توجه به مقياس (استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن

 نشان ٢نتايج حاصل در جدول . بررسي شد) ترتيبي آن
  .شده استداده 

  
  همبستگي مؤلفه هاي مربوط به ارتباطات ‐٢جدول 

  ICTدرون سازماني و ميزان به کارگيري 
 r P-value  مؤلفه 

تاکيد بر محتواي ارتباطات در
 مقابل رعايت قواعد رسمي 

٢١٩/٠  ٠٧٨/٠  

وجود ارتباطات رو در رو در
 کنار ارتباطات کتبي و رسمي

٧٣٥/٠  ‐٠٢٢/٠  

ات درسرعت جريان اطالع
  ٠٠٠/٠ ** ٢٦٨/٠  سازمان

برقراري جريان دو طرفه
اطالعات و ارتباطات در

  سلسله مراتب سازماني
٠٠٠/٠ **٢٧٢/٠  

وجود تعامالت غير رسمي در
کنار الگو هاي ارتباطات

  رسمي 
٠١٥/٠  *١٥٢/٠  

بازخورد سريع براي ايده هاي
  نو 

٠٠٦/٠  **١٧٤/٠  

معني داري با   *  درصد٩٩ معني داري با اطمينان **   
   درصد٩٥اطمينان 

  
  همبستگي مؤلفه هاي ارتباطات درون سازماني ‐ ٣جدول 

  ICTو مهارت کارکنان در به کارگيري 
 r P-value  مؤلفه 

تاکيد بر محتواي ارتباطات در
 مقابل رعايت قواعد رسمي 

١٨٢/٠  ٠٨٥/٠  

وجود ارتباطات رو در رو در کنار
  ٦٩٩/٠  ‐٠٢/٠  ارتباطات کتبي و رسمي

سرعت جريان اطالعات در
  ٠١٩/٠  *١٤٨/٠  سازمان

برقراري جريان دو طرفه اطالعات
و ارتباطات در سلسله مراتب

  سازماني
٦٦٤/٠  ٠٢٨/٠  

وجود تعامالت غير رسمي در کنار
  ٠٠٠/٠  **٢٨٤/٠  الگو هاي ارتباطات رسمي 

  ٠٠٠/٠  **٢٣٦/٠  بازخورد سريع براي ايده هاي نو 



 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰ ايران، دوره اقتصاد و توسعه کشاورزي  تحقيقاتمجله  ۱۰۸

 معني داري با * درصد  ٩٩با اطمينان  داري معنی**
   درصد٩٥اطمينان 

  
سرعت جريان "، متغير هاي ٢بر اساس اطالعات جدول 

برقراري جريان دو طرفه اطالعات و ارتباطات "، " اطالعات
هاي بازخورد سريع براي ايده"و " مانيدر سلسله مراتب ساز

هاي ميزان به کارگيري فنآوري" با P=٠١/٠در سطح " نو
. رابطه مثبتي را نشان مي دهند" رتباطي و اطالعاتيا

وجود تعامالت غير رسمي در کنار الگوهاي ارتباطات "متغير
هاي نيز با متغير ميزان به کارگيري فناوري" رسمي

 رابطه مثبت و معني P=٠٥/٠ارتباطي و اطالعاتي در سطح 
  . داري را نشان مي دهد

هاي  گيري فناوريرابطه متغير مهارت کارکنان در به کار
اطالعاتي و ارتباطي با هر يک از مولفه هاي سنجش 
ارتباطات درون سازماني که در توسعه کارآفريني سازماني 
نقش دارند نيز با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن 

  . درج شده است٣مطالعه شد كه نتايج حاصل در جدول 
مي وجود تعامالت غير رس" متغير هاي ٣بر اساس جدول 

بازخورد سريع براي " و" در کنار الگو هاي ارتباطات رسمي
مهارت کارکنان در " با P=٠١/٠در سطح " ايده هاي نو

رابطه " زمينه به کارگيري فنآوري هاي ارتباطي و اطالعاتي
سرعت جريان اطالعات در "متغير. مثبتي را نشان مي دهند

کارگيري نيز با متغير مهارت کارکنان در زمينه به " سازمان
 رابطه P=٠٥/٠فنآوري هاي ارتباطي و اطالعاتي در سطح 

  .مثبتي را نشان مي دهد
همانگونه که مالحظه مي شود، وجود بازخورد سريع براي 

، با ميزان به کار گيري )P=٠١/٠(ايده هاي نو در سطح
ICT در سازمان ترويج و مهارت هاي کارکنان در به کار 

. داري را نشان مي دهد رابطه مثبت و معني ICTگيري 
هاي اطالعاتي و ارتباطي از لذا به نظر مي رسد فناوري

قابليت بسيار بااليي براي توسعه کارآفريني سازماني 
 Jordi Vilasecaيافته هاي تحقيقاتي . برخوردار هستند

and Torrent) ٢٠٠٧( ، وWang and Zang) نيز ،)٢٠٠٥ 
تي و ارتباطي نشان مي دهد که وجود فناوري هاي اطالعا

. با فعاليت هاي نوآورانه رابطه مثبت و معني داري را دارند
افزايش سرعت جريان اطالعات مولفه ديگري است که با 

 در سازمان رابطه مثبتي را نشان ICTميزان به کار گيري 
هاي نوآورانه در شناسايي مي دهد، از آنجائيکه قلب فعاليت

، لذا به نظر مي رسد فرصت ها از سوي کارکنان قرار دارد
که فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي در اين زمينه از 
توانايي بااليي براي توسعه کارآفريني سازماني برخوردار 

 Williams and Williamsيافته هاي تحقيقاتي . هستند
)٢٠٠٧( ،Shrivastava and Shaw) ٢٠٠٤( ،Hillebrand 

and Biemans) و ) ٢٠٠٤Tatikonada and Stock 
   .نيز مويد اين موضوع است، )٢٠٠٣(

با توجه به رابطه فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي با توسعه 
عوامل ارتباطات درون سازماني در سازمان ترويج جهت 

هاي مولفه هاي ارتباطي و اطالعاتي بر شناسايي نقش
توسعه کارآفريني سازماني و شناسايي اثرات غير مستقيم 

. يکديگر از شيوه تحليل مسير استفاده شداين مولفه ها بر 
هشت مولفه فناوري اطالعات و ارتباطات که در پژوهش 

 رابطه =P ٠١/٠حاضر مد نظر بوده اند، در سطح 
اين . مستقيمي با توسعه کارآفريني سازماني داشته اند

هشت متغير به عنوان متغير هاي مهم، مرتبط با توسعه 
 ساختاري ‐ دل علّيکارآفريني سازماني براي رسم م

استفاده شدند و اثرات مستقيم و غير مستقيم هر يک بر 
اين اثرات در جدول . توسعه کار آفريني سازماني تبيين شد

  . نمايش داده شده است٤
توسعه " اثرات مستقيم و غير مستقيم متغير مستقل 

مهارت ها و شايستگي هاي کارکنان به واسطه استفاده 
: ير وابسته توسعه کارآفريني سازمانيبر متغ " ICTمنظم از 

 ٠٩/٠ متغير داراي اثر مستقيم  اين٤با توجه به جدول 
لذا کل . متغير فوق فاقد اثر غير مستقيم مي باشد. باشدمي

 بوده که از ٠٩/٠اثر علّي اين متغير بر متغير وابسته معادل 
  . نظر اولويت رتبه چهارم تاثير گذاري را داراست

حضور " و غير مستقيم متغير مستقل اثرات مستقيم 
بر متغير وابسته توسعه "  در سازمان ICTمتخصصان 

 اين متغير داراي ٤با توجه به جدول : کارآفريني سازماني
-  مي٠٦/٠ و داراي اثر غير مستقيم ‐ ١١/٠اثر مستقيم 

باشد، لذا مجموع اثر علّي اين متغير بر متغير وابسته برابر 
. تاولويت، رتبه ششم را داراس است که از نظر ‐٠٥/٠

اثرات غير مستقيم اين متغير از طريق متغير هاي، توسعه 
مهارت ها و شايستگي هاي کارکنان به واسطه استفاده 

 و توانمندي فني و تکنولوژيکي سازمان براي ICTمنظم از 
  . بر توسعه کارآفريني سازماني مي باشدICTحمايت از 
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   مستقل توسعه فنآوري اطالعات و ارتباطات بر توسعه کارآفريني سازماني  اثرات متغير هاي‐٤جدول 

غير
 مت

  عنوان متغير  

يم
ستق

ت م
اثرا

غير  
 

ات
ثر ا

يم
ستق

م
  

ات
 اثر

وع
جم
م

لّي
ع

ت  
لوي
او

  

X1 توسعه مهارت ها و شايستگي هاي کارکنان به واسطه استفاده
  ICTمنظم از 

٤  ٠٩/٠  ‐‐‐  ٠٩/٠  

X2  حضور متخصصانICT٦  ‐٠٥/٠  ٠٦/٠ ‐١١/٠   در سازمان  
X3 وجود راهبردهايي براي خلق پايگاه هاي داده مرتبط با حوزه

  فعاليت سازمان
٢  ٢٦/٠  ٠٨/٠  ١٨/٠  

X4  محتوي مناسب منتقل شده به کارکنان توسطICT١  ١٣٦/٠ ٠٠١٨/٠ ١٣٥/٠   سازمان  
X5 ٥  ٠٥٤/٠ ٠٠٤٨/٠  ٠٥/٠  عرضه اطالعات به هنگام جهت انجام فعاليت هاي مختلف سازمان  
X6 ٣  ١٥/٠  ٠٥/٠  ١/٠حمايت مديريت سازمان از حضور فناوري هاي پيشرفته در سازمان  
X7  توانمندي فني و تکنولوژيکي سازمان براي حمايت ازICT  ٨  ‐٠١/٠  ٠٨/٠ ‐٠٩/٠  
X8 وجود انگيزه الزم در کارکنان در جهت ارتقاء مهارت هاي خود در

 ICTزمينه به کار گيري 
٧  ٠٢٣/٠ ٠٠٣٦/٠  ٠٢/٠  

  
وجود " اثرات مستقيم و غير مستقيم متغير مستقل 

راهبردهايي براي خلق پايگاه هاي داده مرتبط با حوزه 
بر متغير وابسته توسعه کارآفريني " فعاليت سازمان 

 اين متغير داراي اثر مستقيم ٤با توجه به جدول : سازماني
موع لذا مج.  مي باشد٠٨/٠ و داراي اثر غير مستقيم ١٨/٠

 شده و از نظر اولويت تاثير ٢٦/٠کل اثر علّي اين متغير 
اثر . گذاري رتبه دوم را داراست که بسيار قابل توجه است

غير مستقيم اين متغير از طريق متغير محتوي مناسب 
 سازمان بر توسعه ICTمنتقل شده به کارکنان توسط 

  . کارآفريني سازماني مي باشد
محتوي "  متغير مستقل اثرات مستقيم و غير مستقيم

بر "  سازمان ICTمناسب منتقل شده به کارکنان توسط 
با توجه به جدول : متغير وابسته توسعه کارآفريني سازماني

 و اثر غير مستقيم ١٣٥/٠ اين متغير داراي اثر مستقيم ٤
 مي باشد، که در مجموع اثرات علّي آن بر متغير ٠٠١٨/٠

ظر اولويت بندي، رتبه و از ن.  مي رسد١٣٦/٠وابسته به 
 اثرات غير .اول را داراست که بسيار قابل توجه است

مستقيم اين متغير از طريق متغير هاي توسعه مهارت ها و 
 و ICTشايستگي هاي کارکنان به واسطه استفاده منظم از 

  وجود انگيزه الزم در کارکنان در جهت ارتقاء 
ر توسعه  بICTمهارت هاي خود در زمينه به کار گيري 

  .   کارآفريني سازماني مي باشد

عرضه " اثرات مستقيم و غير مستقيم متغير مستقل 
اطالعات به هنگام جهت انجام فعاليت هاي مختلف 

با : بر متغير وابسته توسعه کارآفريني سازماني" سازمان 
 بوده ٠٥/٠ اين متغير داراي اثر مستقيم ٤توجه به جدول 

 بوده که در نهايت ٠٠٤٨/٠و داراي اثر غير مستقيم 
 مي رسد که از نظر اولويت ٠٥٤/٠مجموع اثرات آن به 

اثرات . بندي، رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است
  غير مستقيم اين متغير از طريق متغير هاي توسعه 
مهارت ها و شايستگي هاي کارکنان به واسطه استفاده 

در جهت  و وجود انگيزه الزم در کارکنان ICTمنظم از 
 بر ICTارتقاء مهارت هاي خود در زمينه به کار گيري 

  .توسعه کارآفريني سازماني مي باشد
حمايت " اثرات مستقيم و غير مستقيم متغير مستقل 

مديريت سازمان از حضور فناوري هاي پيشرفته در سازمان 
با توجه به : بر متغير وابسته توسعه کارآفريني سازماني" 

 و اثر غير ١/٠ داراي اثر مستقيم  اين متغير٤جدول 
 مي ١٥/٠ است، لذا مجموع اثرات علّي آن ٠٥/٠مستقيم 

باشد، و از نظر اولويت بندي تاثير گذاري رتبه سوم را دارد 
اثرات غير مستقيم اين متغير از طريق . که قابل توجه است

متغير هاي توسعه مهارت ها و شايستگي هاي کارکنان به 
 ، وجود انگيزه الزم در ICTظم از واسطه استفاده من

کارکنان در جهت ارتقاء مهارت هاي خود در زمينه به کار 
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   ، عرضه اطالعات به هنگام جهت انجامICTگيري 
 فعاليت هاي مختلف سازمان، توانمندي فني و 

 ، وجود ICTتکنولوژيکي سازمان براي حمايت از 
حوزه راهبردهايي براي خلق پايگاه هاي داده مرتبط با 

 در سازمان بر ICTفعاليت سازمان و حضور متخصصان 
  .  توسعه کارآفريني سازماني مي باشد

  

  
، متغير هاي مستقل و )عليت( تحليل مسير‐ ٢شکل

  متغير وابسته توسعه کارآفريني سازماني
  

توانمندي " اثرات مستقيم و غير مستقيم متغير مستقل 
بر متغير  " ICTفني و تکنولوژيکي سازمان براي حمايت از 

 اين ٤با توجه به جدول : وابسته توسعه کارآفريني سازماني
 بوده و داراي اثر غير ‐ ٠٩/٠متغير داراي اثر مستقيم 

 مي باشد، که در نهايت مجموع اثرات علّي ٠٨/٠مستقيم 
 رسيده و رتبه هشتم را از نظر اولويت بندي ‐٠١/٠آن به 

اين متغير از طريق اثرات غير مستقيم . تاثير گذاري دارد
متغير هاي توسعه مهارت ها و شايستگي هاي کارکنان به 

 و عرضه اطالعات به هنگام ICTواسطه استفاده منظم از 
جهت انجام فعاليت هاي مختلف سازمان بر توسعه 

  .کارآفريني سازماني مي باشد
وجود انگيزه " اثرات مستقيم و غير مستقيم متغير مستقل 

در جهت ارتقاء مهارت هاي خود در الزم در کارکنان 
بر متغير وابسته توسعه  " ICTزمينه به کار گيري 

 اين متغير داراي ٢با توجه به جدول : کارآفريني سازماني
 ٠٠٣٦/٠ بوده و داراي اثر غير مستقيم ٠٢/٠اثر مستقيم 

 ٠٢٣/٠مي باشد، که در نهايت مجموع اثرات علّي آن به 
ظر اولويت بندي تاثير گذاري رسيده و رتبه هفتم را از ن

اثر غير مستقيم اين متغير از طريق متغير توسعه . دارد

مهارت ها و شايستگي هاي کارکنان به واسطه استفاده 
  . بر توسعه کارآفريني سازماني مي باشدICTمنظم از 

، بيانگر اين است که )=٨٠/٠R(ضريب همبستگي چند گانه
بسته در تحقيق به رابطه متغير هاي مستقل با متغير وا

 به لحاظ آماري معني Fميزان چشم گيري است و مقدار 
  R2=٦٤/٠همچنين ضريب تعيين). P=٠٠٠/٠(دار است

بيانگر اين نکته است که متغير هاي وارد شده در مدل، در 
 درصد از تغييرات متغير وابسته تحقيق که ٦٤مجموع 

ز ا. توسعه کارآفريني سازماني است را تبيين مي کنند
آنجائيکه در مطالعات علوم اجتماعي پيش بيني تمام 
متغير هاي مستقل تاثير گذار بر متغير وابسته امکان پذير 
نيست، در تحليل مسير، مقداري تحت عنوان اثر باقيمانده 

 e2 مقدار R2=1-e2محاسبه مي شود که بر اساس رابطه 
 محاسبه مي شود، بنابراين ٣٦/٠براي مدل تحليلي فوق، 

 درصد از ٣٦توان بيان کرد که در مدل علّي فوق مي 
واريانس متغير وابسته را ساير متغير هايي كه در اين 

  .    تحقيق نبودند تبيين مي کنند
 Sherer، )٢٠٠٤( Shrivastava and Shawطبق تحقيقات 

et al)٢٠٠٣( ،Hillebrand and Biemans )٢٠٠٤( ،
Wang) ٢٠٠٣( ،Tsui and Lau )٢٠٠٢( ،Tatikonada 

and Stock )٢٠٠٣ ( وSorenson and Lundh )٢٠٠١( ،
بين اطالعات و فعاليت هاي نوآورانه در سازمان رابطه 

 در پژوهش حاضر محتوي مناسب .مثبتي بر قرار است
اطالعاتي به عنوان مهم ترين متغير در توسعه کارآفريني 

 Towmey and طبق تحقيقات. سازماني شناسايي شد

Harris) حمايت هاي مديريت سازمان از هر گونه )٢٠٠٠ 
رفتار کارآفرينانه، باعث ترويج فعاليت هاي کارآفرينانه در 

در تحقيق حاضر نيز عامل حمايت . سازمان خواهد شد
مديريت از فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي مرتبط با 
توسعه کارآفريني سازماني اولويت سوم را به خود 

  . اختصاص داده است
 گيري و پيشنهاد هانتيجه 

 نتايج حاصل از اولويت بندي مولفه هاي ارتباطات درون 
تاكيد "سازماني، نشان داد که در سازمان ترويج فعلي گويه 
در " بر محتواي ارتباطات در مقابل رعايت قواعد رسمي

وجود بازخورد سريع براي ايده هاي "اولويت اول و گويه 
  . ر گرفته استدر اولويت آخر قرا" جديد در سازمان
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برقراري جريان دو طرفه اطالعات و ارتباطات از ديگر 
مزاياي به کار گيري فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي است 
که نتايج همبستگي نيز مويد اين موضوع بود و ميزان به 

 در سازمان ترويج با برقراري جريان دو ICTکار گيري 
. شان داده استطرفه اطالعات و ارتباطات رابطه مثبتي را ن

لذا به نظر مي رسد فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي با 
کاهش اليه هاي فيزيکي ساختار سازماني و تقويت جريان 
ارتباطي پايين به باال در سازمان ترويج از قابليت بااليي 
براي بهبود ارتباطات درون سازماني و در نهايت توسعه 

هاي وجود بازخورد متغير . کارآفريني سازماني برخوردارند
سريع براي ايده هاي نو و افزايش سرعت جريان اطالعات و 
ارتباطات نيز با ميزان به کار گيري فناوري هاي اطالعاتي 
و ارتباطي رابطه مثبت و معني داري را به لحاظ آماري 

" جذب ايده هاي نو در سازمان"از آنجا که . نشان داده اند
ارآفريني سازماني به يکي از مولفه هاي اصلي توسعه ک

شمار مي آيد و باعث افزايش انگيزه کارکنان مي شود، لذا 
 به لحاظ اين مولفه از قابليت خوبي ICTبه نظر مي رسد 

  .در زمينه توسعه کارآفريني سازماني برخوردار باشد
 نتايج تحليل مسير حاکي از آن است که از بين هشت 

توي مناسب مولفه ارتباطي و اطالعاتي، سه متغير مح
 سازمان، وجود ICTمنتقل شده به کارکنان توسط 

راهبردهايي براي خلق پايگاه هاي داده مرتبط با حوزه 
فعاليت سازمان وحمايت مديريت سازمان از حضور فناوري 
هاي پيشرفته در سازمان، به ترتيب بيشترين اثرات علي را 
. ندبر توسعه كارآفريني سازماني در سازمان ترويج داشته ا

 درصد از ٦٤اين هشت متغير در مجموع توانسته اند 
  .تغييرات متغير توسعه كارآفريني سازماني را تبيين كنند
  : بر اساس يافته هاي فوق پيشنهاد هاي زير داده مي شود

از آنجا که متغير وجود بازخورد سريع براي ايده هاي نو در 
يني سازمان با وجود اهميت باالي خود در توسعه کارآفر

سازماني در اولويت آخر قرار گرفته است و از سوي ديگر با 
ICT رابطه مثبتي را نشان مي دهد، پيشنهاد مي شود در 

سازمان ترويج با استفاده از فناوري هاي ارتباطي و  
اطالعاتي شکاف ما بين کارکنان و مديران سطوح مختلف 

با جمع تر شده و کارکنان از اين طريق بتوانند به راحتي 
مديران ارتباط برقرار کرده و ايده هاي نو و مسائل شغلي 

 . خود را با آنان در ميان بگذارند
با توجه به اينكه متغير محتوي مناسب اطالعاتي به عنوان 
مهم ترين متغير اطالعاتي و ارتباطي در توسعه کارآفريني 
سازماني در تحقيق حاضر شناسايي شد، پيشنهاد مي 

العاتي سازمان ترويج و شيوه هاي گردد نظام هاي اط
مديريت آن مورد بازنگري واقع شده و نياز هاي اطالعاتي 
هر يک از سطوح سازمان شناسايي و با توجه به نياز واقعي 
 .  هر بخش براي انجام وظايف محوله کارکنان تامين گردد

مديريت در راستاي استقرار بر اساس نقش حمايت 
عاتي، اين مهم مورد توجه اي ارتباطي و اطالهفناوري

جدي تر مديران ترويج کشور واقع شده، و حمايت هايي از 
قبيل اعطاي فرصت كافي به كاركنان در جهت كسب و يا 
تكميل مهارت هاي خود در زمينه فناوري هاي ارتباطي و 
اطالعاتي و فراهم سازي بودجه مورد نياز جهت فراهم 

 . سازي زير ساخت ها مد نظر آنان باشد
با برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشي در رابطه با 
مهارت هاي به کارگيري فناوري هاي نوين ارتباطي و 
اطالعاتي در سازمان ترويج به ويژه در زمينه پايگاه هاي 
اطالعاتي، نرم افزار هاي تحليلي و چند رسانه اي ها، 
انگيزه کارکنان در به کارگيري اين فناوري ها در سازمان 

  .رويج ارتقاء يابدت
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